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Instrukcja montażu

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński ul.
Strefowa 2, 19-300 Ełk, Polska
Profile wykończeniowe z PVC: listwa Premium
Polichlorek winylu (PVC) – polimer termoplastyczny, tworzywo sztuczne z
dodatkiem wypełniacza, stabilizatorów i barwników
60 x 20 x 2500
Zaprojektowane dla wykończenia podłóg laminowanych, drewnianych
oraz wykładzin

Montaż za pomocą kołków szybkiego montażu. Połączenia pomiędzy
sąsiadującymi listwami, w naroża wewnętrzne i zewnętrzne ścian
maskuje się za pomocą łącznikówю
9. Parametry jakościowe
Kolor: zgodnie z zamówieniem
Zapach: bezzapachowy
Nie zawiera niebezpiecznych substancji
Produkt sprawdzony zgodnie z procedurami zakładowej kontroli jakości.
Przedsiębiorstwo certyfikowane na zgodność z normą ISO 9001:2015
10. Transport
i W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach
przechowywanie
magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych
11. Wskazówki
dotyczące Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i
bezpieczeństwa
europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych. Produkt nie
rozprzestrzenia ognia
12. Gwarancja
Z tytułu rękojmi – 2 lata.
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Installation instructions
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Safety tips
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Warranty

Cezar Manufacturing Company Dariusz Bogdan Niewiński Strefowa 2,
19-300 Ełk, Poland
Cezar 60 skirting board
Polyvinyl chloride (PVC) - thermoplastic polymer, plastic with the addition
of filler, stabilizers and dyes
60 x 20 x 2500
Designed for finishing laminate, wood, carpet flooring

Installation with quick-mounting dowels. Connections between adjacent
baseboards, in internal and external corners of walls, are masked with
connectors.
Color: according to order
Odor: odorless
Free of hazardous substances
The product has been tested in accordance with the factory quality
control procedures. The company is certified for compliance with the ISO
9001: 2015 standard
In original closed packages, under normal storage conditions.
Protect against direct sunlight
It is not subject to labeling on the basis of Polish and European regulations
on hazardous materials. The product does not spread fire.
Due to the warranty - 2 years.
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